
Vi er bagere Brødsortiment 2019

Morgenbrød

Hos Kohberg får du et fristende udvalg af morgenbrød med alt fra grove  
og rustikke morgenstykker til klassiske, lyse rundstykker. Vi har kræset for  

smagen, så du kan give dine gæster en god start på dagen.



Bagt med kærlighed

Vegansk brød til  
din grønne menu
Danskerne efterspørger i stigende grad mindre kød 
og mere grønt. De vil have grønne alternativer til de 
traditionelle serveringer. Det stiller nye krav til din 
menu. Hos Kohberg bakker vi dig op med et stort 
udvalg af velbagte veganske brød, så du kan være 
på forkant med dine kunders ønsker og behov. 

Vegansk servering
Slip kreativiteten løs og 

prøv dig frem med lækre 
veganske udgaver af det 

klassiske smørrebrød
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Vegansk – mærket med garanti  
Kohberg er godkendt af Dansk Vegetarisk Forening. Vi har gjort 
det nemt og trygt for dig at vælge det veganske alternativ til  
dine serveringer, da alle vores veganske brød er tydeligt mærket 
med det veganske mærke. Vegansk - er brød, der er 100 % fri for 
animalske produkter.  

Ve
ga
ns
k
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Morgenbrød  Frost

Rustikke Kartoffelstykker i mixkasse
Varenr. 18891400

Med en mixkasse af Rustikke Kartoffelstykker 
i fire varianter er den gode smag i hus.  
Mixkassen er fordelt på:  
15 styk Lyse Kartoffelstykker  
15 styk Mørke Kartoffelstykker  
15 styk Kartoffelstykker med frø & kerner  
15 styk Kartoffelstykker med græskarkerner.  
De har alle det tilfælles, at de har en blød og  
saftig krumme og en sprød skorpe.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur og bages cirka  
6-8 minutter ved 180 °C. Direkte fra frost: Bages 
cirka 10-12 minutter ved 180 °C. 

Vægt pr. stk.
90 g

Stk. pr. kolli
60

Brødstørrelse
Ø 10 cm 

H 5,8 cm

Rustikke Grødstykker i mixkasse
Varenr. 10000308

Med en mixkasse af Rustikke Grødstykker er der 
noget for enhver smag. Mixkassen består af tre 
forskellige lækre varianter: 
Rustikke Grødstykker Mysli 
Rustikke Grødstykker Rug 
Rustikke Grødstykker Havre 
Fælles for dem alle er, at de er baseret på grød, 
der giver en dejlig saftig krumme.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur inden afbagning.  
Bages cirka 5-8 minutter ved 180 °C.  
Direkte fra frost anbefales ikke.

Vægt pr. stk.
85 g

Stk. pr. kolli
45

Bagt  
med 

surdej

Brødstørrelse
cirka  4,5 x 7  

x 9 cm

Mini Kartoffelstykker i mixkasse
Varenr. 10000626

I mixkassen er der hele seks forskellige rustikke 
varianter af lækre luksusmorgenstykker. De har 
hver deres særlige smag.
Mixkassen er fordelt på:
25 styk Lyse Kartoffelstykker 
25 styk Mørke Kartoffelstykker
25 styk Kartoffelstykker med græskar
25 styk Kartoffelstykker med solsikkekerner
25 styk Kartoffelstykker med gulerod
25 styk Kartoffelstykker med frø og kerner 

Bagevejledning:
Direkte fra frost: Bages i 4-5 minutter  
ved 220 °C. 

Vægt pr. stk.
55 g

Stk. pr. kolli
150

Brødstørrelse
6,5 x 6,5 
x 5,5cm

Nyhed!
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Morgenbrød  Frost

Gulerodsstykke
Varenr. 18716002

Morgenbrød, madbrød, skolebolle eller lille  
sandwichbolle, det lette og lækre Gulerodsstykke 
kan bruges til alt. Gulerodsstykket har et rustikt 
udseende – vi har bagt det på hvede- og  
rugsigtemel og tilsat smagfulde solsikkefrø og 
friske gulerødder.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur inden afbagning. 
Bages cirka 2-3 minutter ved 180 °C. 
Direkte fra frost anbefales ikke.  

Vægt pr. stk.
80 g

Stk. pr. kolli
60

Rugstykke
Varenr. 18407004

Rugstykket er saftigt, sprødt og smagfuldt  
og kan bruges til alt, hvad enten det er som 
morgen brød, madbrød, skolebolle eller lille 
sandwichbolle. Vi har bagt brødet på hvede-, 
rugsigte- og rugmel og tilsat bløde rugkerner og 
solsikke kerner. Det har et flot rustikt udseende, 
og på toppen har vi drysset med mel. 

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur inden afbagning. 
Bages cirka 2-3 minutter ved 180 °C. 
Direkte fra frost anbefales ikke.  

Vægt pr. stk.
75 g

Stk. pr. kolli
70

Bagt  
med 

surdej

Bagt  
med 

surdej

Majsstykke med skyr
Varenr. 18786000

Morgenbrød, madbrød, skolebolle eller lille sand-
wichbolle, det velsmagende majsstykke kan 
bruges til alt. Brødet er bagt på skyr, hvede- og 
rugmel, og vi har tilsat knasende græskarkerner 
og solsikkekerner. Tilsammen giver det et rustikt 
udseende og en god smag. 

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur inden afbagning. 
Bages cirka 2-3 minutter ved 180 °C. 
Direkte fra frost anbefales ikke. 

Vægt pr. stk.
80 g

Stk. pr. kolli
60

Bagt  
med 

surdej

Brødstørrelse
4 x 8  

x 11,8 cm

Brødstørrelse
4,4 x 7,2 
x 11,3 cm

Brødstørrelse
4,8 x 7,7
x 11,7 cm
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Morgenbrød  Frost

Håndværksstykke
Varenr. 18410000

Servér det klassiske morgenstykke, som vi har 
bagt på hvede-, durum- og fuldkornsmel. Til sidst 
har vi toppet det med fine blå birkes. 

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur og bages cirka  
6-8 minutter ved 180 °C. 
Direkte fra frost: Bages cirka 10-11 minutter 
ved 180 °C. 

Vægt pr. stk.
75 g

Stk. pr. kolli
50

Bagt  
med 

surdej

Brødstørrelse
4,4  x 7,8 
 x 8,7 cm

Håndværker, rå dej
Varenr. 18036000

Rå dej, som vi har lavet på surdej, hvede- og  
fuldkornshvedemel og drysset på toppen med 
blå birkes. Enkelt og smagfuldt hjemmebag. 

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur i minimum 1 time. 
Hæves efterfølgende i raskeskab i cirka 45 
minutter. Bages først med damp i 50 sekunder 
ved 220 °C med lukket spjæld. Bages derefter i 
cirka 18 minutter ved 180 °C. Spjældet kan med 
fordel åbnes de sidste 5 minutter af bagetiden. 

Vægt pr. stk.
85 g

Stk. pr. kolli
100

Bagt  
med 

surdej

Brødstørrelse
3 x 6  

x 6 cm

Det bedste morgenbrød er det,  
hvor alt bare spiller – derfor har vi 
fokus på en god skorpe, en luftig 
tekstur, et flot udseende og så at 

smagen selvfølgelig er i top.
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Groft Håndværksstykke
Varenr. 18400000

Et traditonelt og groft morgenstykke, bagt  
på surdej, fuldkornshvede-, hvede- og  
durumhvedemel. Vi har tilsat velsmagende 
solsikke kerner, hørfrø og havregryn og drysset 
med sesam og blå birkes.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur og bages cirka  
6-8 minutter ved 180 °C. 
Direkte fra frost: Bages cirka 10-11 minutter  
ved 180 °C. 

Vægt pr. stk.
75 g

Stk. pr. kolli
50

Brødstørrelse
4,2  x 7,8  
x 8,7 cm

Bagt  
med 

surdej

Grov Skagen Lap
Varenr. 18405000

Servér Grov Skagen Lap, der er bagt på  
fuld kornshvedemel. Vi har tilsat en masse  
lækre og knasende kerner. Morgenbrødet har  
solsikke kerner i bunden, og vi har toppet det 
med blå birkes, sesam- og hørfrø.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur og bages cirka  
6-8 minutter ved 180 °C. 
Direkte fra frost: Bages cirka 10-11 minutter  
ved 180 °C. 

Vægt pr. stk.
70 g

Stk. pr. kolli
50

Brødstørrelse 
4,3 x 8,3  

x 10,2 cm

Bagt  
med 

surdej

Morgenbrød  Frost

Græskarbolle
Varenr. 18891000

Servér den velsmagende Græskarbolle, der er 
et rustikt morgenstykke bagt på hvedemel og 
drysset med knasende græskarkerner. Lys, sprød 
og lækker.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur og bages cirka  
6-8 minutter ved 180 °C. 
Direkte fra frost: Bages cirka 10-11 minutter ved 
180 °C. 

Vægt pr. stk.
88 g

Stk. pr. kolli
100

Brødstørrelse
5 x 8,8  

x 9,5 cm
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Morgenbrød  Frost

Kejser med blå birkes
Varenr. 18897000

Et klassisk morgenstykke med stjernemønster, 
som er bagt med surdej, hvede-, rug- og  
hvede maltmel og drysset med blå birkes.  
Lyst, sprødt og luftigt.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur og bages cirka  
6-8 minutter ved 180 °C.  
Direkte fra frost: Bages cirka 8-10 minutter ved 
180 °C. 

Vægt pr. stk.
70 g

Stk. pr. kolli
100

Brødstørrelse
Ø 10,7 cm

H 5 cm

Bagt  
med 

surdej

Klassisk Rundstykke
Varenr. 18423000

Servér et klassisk morgenbrød, som vi har  
bagt på surdej, hvede-, rugsigte- og  
fuldkornshvedemel. Toppen har vi drysset 
med hvide birkes. Sprødt, lyst og luftigt.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur og bages cirka  
6-8 minutter ved 180 °C. 
Direkte fra frost: Bages cirka 10-11 minutter  
ved 180 °C. 

Bagt  
med 

surdej

Vægt pr. stk.
75 g

Stk. pr. kolli
40

Brødstørrelse
Ø 10,5 cm
H 5,5 cm

Vi følger hver enkelt dej på 
dens vej gennem bageriet. Her 
tilpasser og justerer vi løbende 

dejen, så du får kvalitet og 
smag i topklasse. 



    Kohberg Foodservice / Brødsortiment 2019    59

Brøtchen
Varenr. 18902000

Et enkelt og lækkert morgenstykke, som  
er bagt med hvedemel. Enkelt, lyst og luftigt.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur inden afbagning. 
Bages cirka 12 minutter ved 190 °C. 

Vægt pr. stk.
70 g

Stk. pr. kolli
100

Brødstørrelse 
5 x 7,5  

x 13 cm

Morgenbrød  Frost

Blandede Morgenbrød
Varenr. 18898000

Mixkasse af klassiske lyse morgenstykker  
bagt på hvedemel med tre forskellige  
varianter af drys:  
25 styk rundstykker med sesam,  
25 styk med birkes   
50 styk uden drys

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur inden afbagning. 
Bages cirka 12 minutter ved 190 °C. 

Vægt pr. stk.
70 g

Stk. pr. kolli
100

Smør Croissant
Varenr. 10000383

Croissanten er bagt på hvedemel, og der er tilsat 
20 % smør for at sikre det karakteristiske sprøde 
bid og den ekstra gode smag.

Bagevejledning:
Bør optøs ved stuetemperatur i cirka 15-20 
minutter inden afbagning.  
Bages: Cirka 16-18 minutter ved 180 °C.  
Åbn spjældet efter 10 minutter. 
Anvend bagepapir. 

Vægt pr. stk.
70 g

Stk. pr. kolli
56

Brødstørrelse
5 x 7,5  

x 13 cm




